
lakás
ELADÓ egy II. osztályú, I. emele

ti, 2 szobás tömbházlakás Csíkszere
dában, a Tudor negyedben. Telefon: 
0753–740030.

ELADÓ 2 szobás, felújított tömb
házlakásaFestőNagyIstvánutcában,
hőszigetelve.Ára:35000euró,alkud
ható.Telefon:0752–091040.(19464)

ELADÓ Gyergyóremete központ
jában,a853-asházszámalatticsaládi
házterülettelegyütt,tisztatelekkönyv
vel.Érdeklődnia0266–331628,0752–
871529-estelefonszámokon.(19408)

ELADÓ Csíkszentmiklóson családi
ház15ártelekkel,víz,gázbevezetve.
Telefon:0735–534074.(19411)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Fűzfa utcában. Irányár: 30 500 euró.
Telefon:0744–706935.(19417)

ELADÓ Csíkjenőfalván családi ház
melléképületekkel, illetve garázzsal
együtt. Telefon: 0266–378461, 0744–
185130.(19426)

KIADÓ földszinti, saját hőközpont-
talrendelkező,2szobástömbházlakás.
Telefon:0742–415438.

ELADÓ3szobás,100m2es, össz
komfortos, felújított tömbházlakás sa
ját hőközponttal. Ára alkudható. Tele
fon:0740–837546.

KIADÓ Csíkszeredában 2 szobás 
lakásazI.emeleten,arendőrségmel
lett igényes személynek. Bér: 200 eu
ró.Telefon:0744–592500.(19439)

ELADÓ 4 szobás, III. emeleti, tég
lából épült tömbházlakás Csíkszere
dában, aNárcisz sétányon,CSERE is
érdekel 3 szobással vagy környékbeli
házzal.Telefon:0744–519692.

ELADÓ manzárdos, 230 m2 lakó
felületűcsaládiház930m2es telekkel 
Csíkszeredában, a Taploca utcában.
Cég  székhelynek is alkalmas. Telefon: 
0722–435542.(19401)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Lendület sétány 9/B/1-es szám alatt.
Telefon:0724–320499.(19456)

telek
ELADÓ 10,4 áras beltelek Csík-

somlyón,aHubavezérutcávalszem
ben.Telefon:0730–710656.(19434)

jármű

ELADÓ2008-asévjáratúSKODA
SUPERB1,9TDI,személyautó,170
ezerkm-ben.Irányár:9500euró.Te
lefon:0745–126015.

ELADÓ 2003-as évjáratú Citroën
Xsara Picasso 1.8 benzines, riasztó
val, központi zárral, alumínium felnik
kel, beírva (climatronic, MP3), vala
mintDaewooEspero1.8benzines+
GPL,központizárral,riasztóval,alumí
nium felnikkel, beírva. Telefon:0745–
506585.(19387)

ELADÓ 2003-as évjáratú, kétsze
mélyes Renault Kangoo 1.9, dízel, HR
rendszámmal,mindenadófizetve,tulaj
donostól,jóállapotban,szervo,rádióCD,
fogyasztás5,5%,ITP2013-ig.Ára:3200
euró.Telefon:0745–172710.(19454)

ELADÓ 1995-ös évjáratú Fiat
Punto 1.3 benzines motorral, ext
rákkal, első tulajdonostól (beíratva).
Irányár: 1750 euró. Telefon: 0721–
773479,0266–334468.

BÉRBE ADÓ 2005-ös évjáratú,
gázas-benzinesHyundaiAccent1.3-as
személyautó, valamint ELADÓK Deutz
Fahr, John Deere, International, Iseki, 
Kubota, Yanmar, Ford traktorok. Tele
fon:0722–342429.(19427)

ELADÓ 2000-es évjáratú Dacia
Berlina 32 000 kmben, metálszürke 
színben, cserebordos, rozsdamentes,
karcmentes, garázsban volt tartva,
első tulajdonostól, egyéves műszaki
vizsgával, biztosítással. Vállalok bár
milyentesztet.Beszámítokmásautót
is. Irányár: 4600 lej. Telefon: 0266–
334364,0733–840369.(19393)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel
Astra 1.6 benzines, megkímélt álla
potban. CSERE is érdekel. Ára: 3800
euró.Telefon:0723–365866.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks
wagenGolf1.6ikombi,klíma, frissen
behozva. CSERE is érdekel. Telefon:
0744–422199.

ELADÓ 2005-ös évjáratú BMW
525dízel,kombi,automata,bőrülés
sel, navigáció, panorámatető, full-full
extrás. CSERE is érdekel. Telefon:
0748–128888.

ELADÓ 2006-os évjáratú Volkswa
genJetta1.6i,duplaklimatronik,74000
km-ben,frissenbeíratva,kifogástalanál
lapotbanstb.CSEREisérdekel.Telefon:
0744–422199.

ELADÓ 2008-as Volkswagen Polo
1.2i,4+1ajtós,klíma,kifogástalanál
lapotban, beírva, garanciával, 55 000
km-ben. CSERE is érdekel. Telefon:
0748–128888.

ELADÓ 2003-as évjáratú Opel
Astra NJoy 2.0 TDi Caravan, klíma,
alufelni, beíratva, jó állapotban. CSE
REisérdekel.Ára:4650euró.Telefon:
0744–422199.

ELADÓ 2001-es évjáratú Audi A4
Berlina 2.0 benzines, új modell, frissen 
beíratva,duplaklimatronik,sokextrá
val,kifogástalanállapotban.CSEREis
érdekel.Telefon:0748–128888.

ELADÓ2001-esévjáratúOpelAstra
1.6i, 4+1 ajtós, rövid, klímás, frissen
behozva, 82000 km-ben, kifogástalan
állapotban.Ára:3350euró+300euró
illeték.Telefon:0744–422199.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Opel
Astra H 1.7 CDTi Caravan, 6+1 se
bességes,klíma,frissenbeíratva,kifo
gástalanállapotban.CSEREisérdekel.
Telefon:0748–128888.

ELADÓ2005-ösévjáratúSeatIbiza
1.4 – 16v, 4+1 ajtós, klíma, frissen
beíratva,52000km-ben,garanciával.
Telefon:0744–422199.

ELADÓ 2003-as évjáratú Renault
Megane 1.9 DCi, új modell, 4+1 aj
tós, klimatronik, alufelnik, fullextrás,
beíratva. CSERE is érdekel. Telefon:
0748–128888.

ELADÓ 2007-es évjáratú Fiat
Punto 1.2i, 4+1 ajtós, klíma, city-
szervo, beíratva, új modell. CSERE
is érdekel. Ára: 3990 euró. Telefon:
0748–128888.

ELADÓ2003-asévjáratúVolkswa
genPassat1.6iCaravan,klíma,frissen
beíratva,nagyonjóállapotban.CSERE
isérdekel.Telefon:0744–422199.

ELADÓ 2001-es évjáratú Citroën
Saxo 1.1i, 2+1 ajtós, beíratva, friss
műszakival. Irányár: 1990 euró. Tele
fon:0744–422199.

ELADÓ2004-esévjáratúMercedes
Vito115-ös2.2CDi,újmodell,ötszemé
lyes+teher,frissenbehozva.CSEREis
érdekel.Irányár:7850euró+450euró
illeték.Telefon:0748–128888.

ELADÓ 2008-as évjáratú Dacia
Logan 1.5 DCi, klíma, két légzsák,
elektromosablak+tükör,68000km-
ben, első tulajdonostól, kifogástalan
állapotban. Irányár: 5500 euró. Tele
fon:0748–128888.

vegyes
ELADÓ restaurált ráfos szekér 

dekorációnak, virágtartónak alakítva.
Megtekinthető a Sadoveanu utca 17.
szám alatt. Cserébe elfogadok roncs
program-értékjegyet. Telefon: 0746–
012220.(19408)

ELADÓK cserepes, átültethető tu
jafenyők,ezüstfenyők,22LEIseki,Fi
at, Fendt, John Deere traktorok, 2es, 
3-asforgóeke,rotációskapa,Grimme
HL750-es burgonyaszedő kombájn.
Rendelésre behozunk mezőgazdasá
gi gépeket. Telefon: 0749–155155,
0266–346834(este).(19344)

ELADÓ vastagfajta, sárga, lám
pás,betanítottméncsikó, lábánhosz
szú szőrökkel. Telefon: 0266–311754,
0747–158432.(19404)

ELADÓ gömbölyű és hegyes végű
bontottaprócserép.Érdeklődnia0742–
648606-ostelefonszámon.(19412)

VÁSÁROLOK roncsprogramból szár-
mazóértékjegyet.Telefon:0753–092433.
(19447)

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor,
teljeskörű információvalagyártással
kapcsolatban. Ára: 3800 euró, alkud
ható.Telefon:0723–365866.

ELADÓ2000-esévjáratú,22kW-os
ISEKIkerti traktor–22000 lej;három
hengeres,fülkésFordtraktorkitűnőálla
potban–16000 lej; trágyalészippantó,
horganyzott, 4 m3-esutánfutó–10000
lej.Telefon:0722–342429.(19336)

ELADÓkét80kg-ossüldő,valamint
egy150és130kg-osdisznó.Érdeklőd
niCsíkcsekefalva35.számalattvagya
0266–332049-estelefonszámon.

ELADÓ kétéves, betanított há
tas Welsh póniló nyergestől. Telefon:
0744–585167.(19397)

ELADÓ ballaszt, tört kő (0-63,
16-30, 40-63, 150-300), valamint
bruta kő. Telefon: 0756–156684,
0756–156680.(19296)

KIADÓ kereskedelmi felület az 
állomás környékén. Telefon: 0743–
096543,0724–205173.(19405)

szolgáltatás
Mosógép-éshűtőjavítástVÁLLALOK

azönlakásán,kétévgaranciával.Telefon:
0729–085290,0266–323087.(19328)

13 év tapasztalattal fürdőkádak
újrazománcozását VÁLLALJUK ga
ranciával, helyszíni kiszállással, min
den színben. Telefon: 0746–639363,
0745–269777.(19393)

A FLUVIUS Second Hand garan
ciával ELAD használt mosógépeket,
hűtőket,mosogatógépeket,fagyasztó
kat,bútorokat,ülőgarnitúrákatéssok
mindenmást.Megtalál:Zsögödu.49.
számalatt,avoltMikóbútorudvarán.
Érdeklődnia0744–173661-estelefon
számon.(19406)

találkozó

Szeretettelmeghívjukaz1951-ben
Madéfalvánszületett,valamintottlakó
kortársakat60évestalálkozóra,amely
2011. május 8-án lesz megtartva.
Jelentkezni a 0751–801544, 0741–
244375-ös telefonszámokon lehetáp
rilis30-ig.(19455)

részvétnyilvánítás

Szomorúszívvelértesültünksze
retett osztálytársunk,

BIBÓLÁSZLÓ

elhunytáról.Őszinterészvétünketfejez
zükkigyászolóhozzátartozóinak.Laci,
emlékedetőrizzük!Osztálytársaid.

Szomorúan értesültünk a csík-
ma  darasi

ANTALJULIANNA

elhunytáról. Őszinte részvétünket fe
jezzükkiagyászolócsaládnak.AHaj-
nódcsalád–Csíksomlyó.(19465)

megemlékezés

Ó,Istenem,háromévelszaladt,
Aszívünkbenafájdalommegmaradt.
Hanéhavalamifáj
Éskicsordulakönnyünk,
Acsendestemetőbe
hozzád kimegyünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2008.
április25-re,

IMECSJÓZSEF

halálának3.évfordulóján.Emlékele
gyenáldott,nyugalmacsendes!Sze
rettei–Csíkszenttamás.(19461)

elhalálozás

Hirdetések

Drága édesapánk, fájó szíved nem 
bírta elviselni a jó hitves elveszté-
sét, és rövid idő után követted.
Arany volt a szíved, 
munka az életed, 
Isten hívott, mert nagyon szeretett.

Szívünk mély fájdalmával, de Is-
ten akaratában megnyugdova tudat-
juk, hogy a drága jó édesapa, nagy-
apa, testvér, sógor, apatárs, koma, 
rokon és jó szomszéd,

özv. DARVAS PÁL

munkás életének 74., özvegységé-
nek 2. évében 2011. április 26-án 
du. 2 órakor nemes szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi ma-
radványait április 28-án de. 11 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkcsatószegi családi gyászháztól 
a helyi temetőbe. Emléked legyen 
áldott, nyugalmad csendes! Isten 
veled! A gyászoló család. 

Fájdalomtól megtört szívvel, 
de a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, anyós, nagymama, ro-
kon és jó szomszéd,

özv. IMRE ZOLTÁNNÉ
Kedves Anna

életének 77., özvegységének 8. 
évében türelemmel viselt beteg-
ség után 2011. április 25-én szere-
tő szíve megszűnt dobogni. Drága 
halottunk temetése április 28-án 
13 órakor lesz a Szentlélek utcai 
temetőben. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei.

Mély fájdalommal, de Isten 
akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, nagymama, rokon, ba-
rát, szomszéd, 

BIRTALAN ÁRPÁDNÉ 
Hegyi Ilka

életének 83., boldog házasságának 
57. évében, türelemmel viselt rövid 
betegség után lelkét visszaadta Te-
remtőjének. Temetése ma 13 óra-
kor lesz Havadtőn a családi háztól. 
Pihenése legyen csendes, emléke 
áldott! A gyászoló család.

Ne fájjon nektek, 
hogy már nem vagyok,
hiszen napként 
az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van, s kék az ég,
jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, 
soha ne sírjatok,
hiszen szívetekben 
jó helyen vagyok.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága, szeretett 
édesanya, nagymama, dédimama, 
rokon, jó szomszéd,

özv. NAGY ANDRÁSNÉ
Demeter Ilona

életének 91. évében 2011. április 22-
én csendesen megpihent. Temetése 
folyó hó 24-én volt a csíkborzsovai 
temetőben. A feltámadás reményé-
ben a gyászoló család: fia, Jóska, 
unokája, Évike és családja.

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett édesanya, nagy-
mama és dédmama,

HORVÁTH JÓZSEFNÉ
Salmen Gertrud

életének 89. évében hosszú, de 
türelemmel viselt betegség után 
2011. április 24-én lelkét vissza-
adta Teremtőjének. Életét az ön-
feláldozó, fáradtságot nem ismerő 
szorgalom, a mindenkin segíteni 
akarás és családja iránti mély sze-
retet jellemezte. Drága halottunk 
földi maradványait ma 15 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csík-
szeredai Szentlélek utcai temető-
be adventista szertartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

Szépszavakat
se mondjatok nekem,
Az igazságot jobban szeretem.
Mitadjatokhát,haadnikívántok?
...egyMiatyánkot.

El nem múló fájda
lommal emlékezünk

MÁNYARAFAEL
nyug.mozdonyvezető

halálának11.évfordulóján.Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szeretőcsaládja.(19459)
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Imre 
István: 0745–107618 (központ), 
Nistor Attila: 0747–140901 (köz
pont), Rácz Dezső: 0740–619711 
(Kalász és Tudor negyed), Szé

kely udvarhelyen: Győrfi And
rás: 0744–391537, Jakab Zol
tán: 0743–643995, Krafft István: 
0742–419786

Vidéken:
Csíkkozmás: Les  tyán Jenő – 
0726–604137, Csík me  naság: 
Göte Erzsébet – 0746–664805, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 

0740–535990, Csíkszentgyörgy: 
Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi ros ka – 
0744–912658, Csíkszentmárton: 
Potyó István – 0724–976659, 
Csíkszentmiklós: Kovács Zsu
zsanna – 0746–350229, Csík
szépvíz: László Ferenc – 0266–
325000, Nagytusnád: Pál Csaba 
– 0728–835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

Magánszemélyeknek (postán): 
19, 54, 105 és 204 lej.

Magánszemélyeknek (lapkihor
dóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.

Jogi személyeknek: 19, 57, 
110 és 220 lej.

Apróhirdetés, megemlékezés: ma
gán személyeknek 20 szó alatt 7 lej, 

20 szó fölött 14 lej, cégeknek duplája. 
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hirde
tések: 1 lej/cm2 + TVA. Gyászjelen
tő: INGYENES! Maximális terjede
lem 80 szó. Telefon: 0266–372633.

Az ingyenes szelvények csak a 
megjelenés hónapjában érvényesek 
(lejárati dátum a szelvényen). Egy
szerre maximum 5 szelvény vehető 
igénybe.


